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             Fløng 
Gå på skattejagt i Fløng, selvom der kun er få rester tilbage af den gamle 

landsby. Undervejs kommer du forbi en spændende legeplads, hvor du både 

kan klatre og spille på udendørs musikinstrumenter.    

  

Start ved Fløng Kirke og følg den sorte rute:  

- Hvor er de forskellige billeder taget? Sæt X undervejs. 

 

- Besvar følgende spørgsmål undervejs. 

a. (Foto 2) Hvornår levede Jens Andersen.  

Hvilke to årstal står der på korset? __________________________ 

 

b. (Foto 7) Hvad hedder huset? _______________________________ 

 

c. (Foto 6) Hvilket år er gården bygget? ________________________ 

 

d. (Foto 1) Hvorfor tror du, vuggestuen hedder Refmosegård?  

 

_____________________________________________ 
 

e. (Foto 5) Fløng Mølle.  

a. Hvornår blev Fløng Mølle registreret første gang? ____________ 

               

b. Hvornår brændte Fløng Mølle? ___________________________ 

Foto 1 + spørgsmål d Foto 2 + spørgsmål a Foto 3  

Foto 4 Foto 5 + spørgsmål e Foto 6 + spørgsmål c 

Foto 7 + spørgsmål b Foto 8  Foto 9 

Foto 10 Foto 11 
Foto 12 
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Løsninger og lidt om de enkelte billeder 
 

1.Vuggestuen Refmosegård (Møllevej 10). Vuggestuen ligger på det sted, hvor en af Fløngs gamle 

   gårde lå. Den blev nedrevet i begyndelsen af 1970’erne. Vuggestuen åbnede i 1974 og fik navn efter 

   gården.   

 

2. Jernkors på Fløng Kirkegård over drengen Jens Andersen: 16.-2 1854 - 31.-1 1866, der døde af  

   skarlagensfeber. Korset står ved kirkegårdsmuren mod sydvest.  

 

3. Klatrestativ i Engvadgårdsparken. 

 

4. Kar, der har form som en døbefont på Fløng Kirkegård. Det står ved udgangen nær Sognets Hus. 

    Der er flere relieffer på det. Du kan se reliefferne farvelagt på en af væggene i Sognets Hus.   

 

5. Rester af Fløng gamle mølle, der ligger for enden af Møllevej. 

  

6. Korshavegård (Fløng Byvej 11 C). Det er den eneste gård, der er bevaret i Fløng i dag.  

  

7. Sognets Hus nær kirken.  

  

8. Snoet skorsten på et gammelt hus, der ligger på hjørnet af Møllevej og Nørrekær. 

  

9. Et lille vindue i Fløng Kirke ved indgangen mod syd.  

 

10. 3 gamle huse, Møllevej 19-23.  

 

11. Musikinstrument i Engvadgårdsparken.  

 

12. Solur over indgangen til Fløng Kirke. 

 

Svar på spørgsmålene 

a. (Foto 2) Hvilke årstal står der på korset?1854 - 1866 

b. (Foto 7) Hvad hedder huset? Sognets Hus  

c. (Foto 6) Hvilket år er huset bygget? 1878 

d. (Foto 1) Hvorfor hedder vuggestuen Refmosegård? Fordi der førhen lå en gård her, 

der hed Remosegård.   
e. (Foto 5) Hvornår blev Fløng Mølle registreret første gang? 1259 

              Hvornår brændte møllen? 12. April 1946 

 

Forslag  
- Engvadgårdsparken rummer en meget spændende legeplads med flere 

klatrestativer og musikinstrumenter. Afsæt lidt tid til den.  
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